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Abstract 

The Holy Qur’an is Allah almighty’s word which He sent down to His Prophet Mohammed (salla 

Allah alaihi wa sallam). He put it on seven dialects to make it easier for people to learn it because 

they are either old or young, male or female. In addition, these seven dialects are meant to be an 

explanation for each other, so these dialects or more correctly said, some of them became part of 

the modes of recitation which are known nowadays, and which were attributed to a particular 

imam. After the expansion and multiplicity of sciences, it has been found that a lot of reciters do 

not understand anything in the explanation of modes of recitation. This is the problem. Since this 

explanation is related to Allah’s Book so this topic is significant. The objective of this research 

was to introduce the various modes of recitations and the difference between them. The researcher 

adopted in this study the descriptive analytical approach. The results that the researcher found are 

as follows. The Holy Quran was revealed to the Prophet in seven dialects to make people’s task 

towards Allah’s Book easy, because among them there is the weak, the helpless and the aging 

elderly. The explanation is related to the language, grammar, interpretation, drawing, and many 

more. In explanation, the most preferred is the interpretation and exegesis of Qur’an’s verses by 

other verses. In addition, the more preferred opinion is that it is permissible to use the science of 

explanation in stating, explaining and clarifying the Qur'anic modes of recitation. Those who ban 

using it have disagreed with the Prophet’s Companions’ practice. It is not a condition that the 

linguistic aspect should be strong in explaining the Qur'anic modes of recitation which is 

permissible even if it is weak, and that if the two modes of recitation totally disagreed in meaning, 

they will be considered to be like two actual verses of the Qur’an. 
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 ملخص البحث 

القرآن الكرمي كالم هللا عز وجل الذي أنزله على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، أنزله على سبعة أحرف ليسهل على 

الناس تعلمه ألن فيهم الكبري والصغري، والذكر واألنثى وليكون بعضها تفسريا لبعض، فصارت بعد ذلك هذه األحرف 

بني الناس بعد أن نسبت كل قراءة إىل إمام معني، وبعد توسع العلوم أو على الصحيح جزء منها القراءات املعروفة اليوم  

وتعددها وجد كثري من القراء الذين ال يفقهون شيئا يف التوجيه وهنا تكمن املشكلة، ولتعلق التوجيه بكتاب هللا عز 

الباحث يف حبثه   وجل هنا تظهر أمهيته، فكان هدف هذا البحث التعريف بوجوه القراءات والفرق بينهما وقد اعتمد

القرءان الكرمي أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف على املنهج التحليلي الوصفي، وقد ظهر لنا من النتائج:  أن  

سبعة أحرف ختفيفا على الناس؛ ألن فيهم الضعيف والعاجز والشيخ الكبري، وأن التوجيه يتعلق ابللغة والنحو والتفسري 

يف ذلك توجيه وتفسري القرآن ابلقرآن، وأن الراجح جواز استخدام علم التوجيه يف بيان   والرسم وغري ذلك، واملقدم 

وشرح وتوضيح القراءات القرآنية، وأن من قال ابملنع قد خالف فعل الصحابة رضي هللا عنهم، وأنه ال يشرتط أن يكون 

اختلفت القراءاتن يف املعىن متاما فإهنا تنزل وأنه إذا  الوجه اللغوي قواي يف توجيه القراءات حيث جيوز ولو كان ضعيفا،  

 منزلة اآليتني من القرءان الكرمي.

 لكلمات املفتتاحية: توجيه. القراءات.  ا
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 املقدمة 

سيدان حممد   ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  مالك يوم الدين  ،الرمحن الرحيم  ،هلل رب العاملني  احلمد 

الفرد   ،الواحد األحد   ، له  ءوال ند له وال كف  ، شريك له  وأشهد أن إله إال هللا وحده ال ،  وأصحابه أمجعني  وعلى آله 

السر عنده   ر، ويعصى فيغف  سبحانه ريب ال مثيل له يطاع فيشكر  ، ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد  د الصمد, الذي مل يل 

وأشهد أن حممدا عبدهللا ورسوله وخريته من   ،ه احلمد واملنةفل  ، شرع  واحلرام ما حرم والدين ما   عالنية احلالل ما أحل 

فأدى األمانة ونصح األمة وكشف هللا به   ،أرسله هللا رمحة للعاملني،  صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله  خلقه وخليله

نسأل هللا أن جيزيه عنا خري  ، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ، وتركنا على احملجة البيضاء ، وحمى به الظلمة ،الغمة

أما بعد فإن هللا عز   ىل يوم الدين.إ ورضي هللا عن أهل بيته وصحابته والتابعني هلم إبحسان    ،ما جازى نبيا عن أمته

؛ ألن لسالم ورمحة هباوجل قد يسر على عباده وأنزل القرءان على سبعة أحرف ختفيفا على أمة حممد عليه الصالة وا

فيهم الشيخ الضعيف واملرأة العجوز والشاب الفيت، فكانت احلكمة من إنزال القرءان هبذه األحرف التخفيف على 

الناس مث تطور علم القراءات حىت صار على ما هو عليه اليوم، ولقد كانت العرب تقرأ القرآن الكرمي وتفهم معناه؛ ألهنم 

وا يفهمون الفرق بني القراءات بديهة وبدأ يف عصرهم علم التوجيه الذي يناقش القراءة وأوجهها، أرابب اللغة وأصلها وكان

وجاء بعد الصحابة من خيدم هذا العلم خدمة قوية، ولقد كان يف هذه العصور قراء لغويون مجعوا بني اللغة والقراءة، بل 

 قارئ أهل الكوفة وحنويها، وأيب عمرو رمحه هللا تعاىل صار لبعضهم شأن كبري عند أهل اللغة كالكسائي رمحه هللا تعاىل 

قارئ أهل البصرة وصاحب اللغة القوية الرصينة، وغريهم من القراء، مث جاء قراء ال يفهمون ما يقرؤون وال الفرق بني 

 فقهاء مفسرين هذه القراءة وأختها، ولقد كان يف الزمان األول معيبا أن ال يعرف القارئ اللغة، بل كان القراء لغويني 
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حمدثني، مث تباعدت األزمنة وتفرعت العلوم فتجد القارئ ليس له ابع يف اللغة أو الفقه، بل يقتصر على القراءة فقط، 

 وهنا رأى الباحث من األمهية مبكان الكالم حول التوجيه. 

 التحديد املفاهيمي اللغوي 

ووجَّهت الشَّيَء: جعلُته على جهة وأصل ِجَهتِه ِوْجَهته. الشيء،    يف   صالبة   على   يدل   والنون  واجليم  التوجيه يف اللغة: الواو

 .(1)   والتَّوجيه: أن ََتِفر َتت الِقثَّاَءة أو الِبطِ يخة مث ُتضِجَعها 

 ،(القراءات  علل )  بـ   ويسمى  منها   املختار   وبيان  والتفسري،   اللغة   يف   القراءات  وجوه  ببيان   يعىن   ويف االصطالح هو: علم

 ثبوت   أن   يوهم  لئال  كذا،  وجه:  يقال  حبيث  ابلتوجيه،  التعبري  األوىل لكن  ،(للقراءات  االحتجاج)  ،(القراءات  حجج )

 والبالغية،  والنحوية  والصرفية  الصوتية  جوانبها  من  القراءات  عن  يبحث  علم:  ، وقيل(2) صحة تعليلها    على   متوقف   القراءة

وله منها  والداللية،   فقه  دراية،   القراءات  علم   القراءات،  علل   القراءات،  - حجة  أو    -حجج    االحتجاج :  أمساء 

 .(3)القراءات

 اختالفِ   وتوجيهُ   األداِء،  وتوجيه  التَّصريِف،  وتوجيه  اإلعراِب،  توجيه:  موضوعاٍت منها  عدَّة  يشملُ   القراءات  توجيه  "وعلم

 علمِ  من  فإنه  القراءةِ  بسببِ  املعىن  اختلفَ  فإذا ابملعىن،  يتعلَّقُ  ما   توجيهُ  منها،  التَّفسريِ  علمَ  خيص    األلفاِظ، والذي معاين

 ، وقد قال العلماء فيه: معرفة(4) التَّفسريِ   علم  عن  خارًجا  يكونُ   فإنه  ابملعىن،   متعلِ ًقا  االختالفُ   يكن  مل   إذا  أما   التَّفسري،

 األئمة  اعتىن  وقد وجزالتها،   املعاين  جاللة  تعرف  وبه  جليل  فن  قارئ وهو كل   إليه ذهب  ما  وجه  وتبيني  القراءات توجيه

 منها   وكل  للمهدوي،   اهلداية  وكتاب  ملكي  الكشف  وكتاب  الفارسي،  علي   أليب  احلجة  كتاب   منها  كتبا  فيه  وأفردوا  به،
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 أيب  وكتاب   جين  البن  احملتسب  كتاب  أحسنها  ومن  الشواذ  القراءات  توجيه  يف  أيضا  صنفوا  وقد   فوائد،  على  اشتمل  قد 

 . (5) وغريمها  البقاء

وقد نشأ علم توجيه القراءات يف عصر الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني فقد روي يف ذلك عن عائشة وابن عباس 

. الكبرية  بعللها  السبعة  ، كتاب(هـ  286  ت)  للمربد  القراءة  احتجاج  وغريهم، وقد ألفت فيه كتب كثرية منها: كتاب

 عدة   يف   حمقق   مطبوع  وهو(  هـ  370  ت )  األزهري  منصور  ألىب  القراءات  معان ،  (هـ  368  ت )  مقسم  البن  كالمها

 خالويه  ابن  أمحد  بن  احلسني  هللا  عبد  أليب  وعلُلها  السبع   القراءات  إعرابُ القراءات،    توجيه  على   مشتمل   وهو   أجزاء،

 النحوي  اهلمذاين   خالويه  ابن  أمحد   بن  احلسني  هللا   عبد   أليب   السبع   القراءات  يف  احلجة  (370ت )  النحوي  اهلمذاين

 بن احلسن علي أليب السبعة للقراء احلجة  ،(370ت) األزهري أمحد  بن حممد   منصور أليب القراءات علل  ،(370ت)

 جين  بن  عثمان   الفتح   أليب   عنها   واإليضاح  القراءات  شواذ  وجوه   تبيني  يف   احملَتسب  ،(377ت)  الفارسي  الغفار   عبد 

  القراءات   وجوه   عن   ، الكشف(403  حنو   ت )  زجنلة   بن  حممد  بن   الرمحن  عبد  زرعة   أليب  القراءات  ، حجة (392ت)

 (. 437ت)   القيسي  طالب   أيب   بن   مكي حممد  أليب  السبع 

هـ(   310كان ابن جرير الطربي املفسر )ت و وممن اشتهر بتوجيه القراءات أهل اللغة وكذلك املفسرون رمحهم هللا تعاىل،  

حيث اعتىن   "جامع البيان عن أتويل آي القرآن "من أوائل من تتبعوا القراءات القرآنية توجيها وبياان من خالل تفسريه  

رمحه هللا بذكر وجوه القراءات املختلفة وبيان وجه كل منها من حيث اللغة واالستشهاد هلا مبا حيضره من شواهد الشعر 

اللغة  القراءات الصحيحة زاعما أهنا خالفت مقاييس  أثناء ذلك تعرض ابالنتقاد والرد  لبعض وجوه  والنثر، ولكنه يف 

ألن   ؛وال ريب أن هذا خطأ منهجي  ما قرره النحاة واللغويون هو األصل الذي َتاكم إليه القراءات  عل وقواعد النحو، وج
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وز رد ها حبال، مع أن الدراسة املستفيضة أثبتت أن ما قرره النحاة من قواعد القراءات اليت تواتر نقلها وقطع بصحتها ال جي

 .(6)   قاصر عن استيعاب مجيع ما جاء يف لغة العرب 

وهنا مسألة وهي ما رأي العلماء يف التوجيه؟ للعلماء يف التوجيه مذهبان املذهب األول إجازته واألخذ به، وقال ينبغي 

 عاملا أبوجهها مع إعراهبا. على صاحب القراءات أن يكون  

وأما املذهب اآلخر فهو املنع ومنهم الشيخ سعيد األفغاين وقالوا أبن القراءات حجة على النحو وليس النحو حجة على 

القراءات، ولقد كنا نسمع بعض املشايخ يقولون القرءان حجة على اللغة وليست اللغة حجة على القرءان، والراجح وهللا 

 أصحاب القول األول.أعلم مع  

 أنواع توجيه القراءة القرآنية: 

األول: ابلقرآن الكرمي كما يف سورة البقرة عند قوله عز وجل:                              

             (7)   ففي هذه اآلية وردت قراءاتن متواتراتن

)األوىل      ) رمحه هللا تعاىل قراءة اجلمهور اليت هي القراءة   )أزاهلما( أبلف بعد الزاي، حيث وجه ابن زجنلة :  والثانية

أوقعهما يف الزلل وهو أن   : وقرأ الباقون فأزهلما من زللت وأزلين غريي أياألوىل ابلقرآن الكرمي، قال رمحه هللا تعاىل: " 

ألهنما   ؛ إىل الشيطان ونسب الفعل   (8) "الشيطان استزهلم إمنا"  : والزلة وحجتهم قوله  ،يزل اإلنسان عن الصواب إىل اخلطأ

وكذلك ابلسنة النبوية كما عند قوله عز وجل: كيف ننشزها فقد قال (9)   زال إبغواء الشيطان إايمها فصار كأنه أزهلما

كيف " وقد أخرج احلاكم وصححه عن زيد بن اثبت: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ الشوكاين رمحه هللا تعاىل: 
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 .(10) ابلزاي، فمعىن القراءة ابلزاي: نرفعها، ومنه النشز: وهو املرتفع من األرض، أي: يرفع بعضها إىل بعض  "ننشزها

ومثال توجيه القراءات من مصاحف ومن ذلك التوجيه واالستدالل مبصاحف الصحابة والتوجيه ابلقراءات الشاذة،  

قال الشوكاين رمحه هللا تعاىل: قوله: "وال تقربوهن حىت يطهرن" قرأ انفع،   (11) الصحابة عند قوله عز وجل "حىت يطهرن"

وقرأ محزة والكسائي وعاصم   ، وأبو عمرو، وابن كثري، وابن عامر، وعاصم يف رواية حفص عنه: بسكون الطاء وضم اهلاء

، (12)   ويف مصحف أيب وابن مسعود ويتطهرن  ، رن بتشديد الطاء وفتحها وفتح اهلاء وتشديدهاهَّ يف رواية أيب بكر: يطَّ 

بتشديد الطاء والفتح، وهى قراءة محزة والكسائي   "ن رَ هَّ طَّ يَ فهنا أصلها يتطهرن أقصد القراءة املشددة حيث قال العلماء "

هو يفوعاصم وكذ  يتطهرن   ا  وأصله:  وعبد هللا،  أىب  "  مصحف  مضارع    " نَ رْ هُ طْ يَ و  قراءة "رَ هُ طَ " ابلتخفيف،  وهى   ،

 .(13)الباقني

يقرأ بفتح الياء وضم الزاي وبضم الياء   ( 14) "  وال حيزنك": توجيه القراءات بلغات العرب كما عند قوله عز وجل:  لثاينا

ملن فتح الياء أنه أخذه من حزن حيزن حزان واحلجة ملن ضم الياء أنه أخذه من أحزن حيزن حزان ومل  وكسر الزاي فاحلجة

         ":  . وقوله عز وجل(15)   يسمع إحزاان وإن كان القياس يوجبه

   "(16،)    ومها مبعىن   ، الفرق بني القراءتني أهنما لغتان عربيتان ورد فيها قراءاتن هداي وهديَّ و حيث

احلركة مها يف ايء املتكلم؛ إذ مل ميكن كسر ما قبل الياء؛ ألنه حرف ال يقبل ا " بقلب األلف ايء وإدغيَّ دَ و "هُ  ،اهلدى

 .(17)   وهي لغة هذيل، يقلبون ألف املقصور ايء ويدغموهنا يف ايء املتكلم"

توجيه القراءات من خالل أشعار العرب وهذا كثري يف كالم العلماء واستدالهلم على القراءات واللغة بشكل   الثالث:

عام ومثل هذا يف القراءات عند قوله عز وجل:                      
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، حيث استدل (18) 

وقرأ ابن عامر: "زين" بضم الزاي وكسر   "  : هللا تعاىلفيها على قراءة ابن عامر رمحه هللا تعاىل ابلشعر قال البغوي رمحه  

الياء، "قتل" رفع "أوالدهم" نصب، "شركائهم" ابخلفض على التقدمي، كأنه قال: زين لكثري من املشركني قتل شركائهم 

ًنا   زَجَّ الَقُلوِص أيب   . ..أوالدهم، فصل بني الفعل وفاعله ابملفعول به، وهم األوالد، كما قال الشاعر: فـََزجَّْجُته ُمَتَمكِ 

 .(19)   َمزَاَدهْ 

التوجيه ابإلعراب أو النحو وهذا يذكره العلماء كثريا وأمثلته واسعة فنجد العلماء يقولون على هذه القراءة هو الرابع:  

فاعل وعلى هذه سيكون انئب فاعل وأحياان يذكرون أنه مبتدأ ويف أحيان أخرى يقولون خرب ملبتدأ حمذوف وهكذا كما 

حيث قال العلماء رمحهم هللا           " (20  )"عند قوله عز وجل:  

"ما بـَُعوَضًة يف نصبها ثالثة أوجه: تكون "ما" زائدة و "بعوضة" بدال من مثل، وجيوز أن تكون "ما" يف موضع فيها  

والوجه الثالث قول الكسائي والفراء  قاال: نصب نكرة و "بعوضة" نعتا ملا، وصلح أن تكون نعتا ألهنا مبعىن قليل،  

، (21) التقدير: أن يضرب مثال ما بني بعوضة حذفت "بني" وأعربت بعوضة إبعراهبا والفاء مبعىن "إىل" أي إىل ما فوقها"

 "ُيْنَصُروَن ُهْم َوَلا َعْدٌل ِمْنَها ُيْؤَخُذ َوَلا َشَفاَعٌة ِمْنَها ُيْقَبُل َوَلا َشْيًئا َنْفٍس َعْن َنْفٌس َتْجِزي َلا َيْوًما َواتَُّقوا"وكذلك عند قوله عز وجل:  

ومن  قرأ ابلياء فألن التأنيث   ،من قرأ ابلتاء فلتأنيث الشفاعةحيث ورد يف كلمة يقبل قراءاتن ابلغيبة وابخلطاب  (22)

فصل بينه وبني الفاعل جاز التذكري معنوي، جيوز لنا فيه وجهان التأنيث والتذكري، وكذلك حجة أخرى أن الفعل إذا  

 الشفاعة،   لتأنيث ابلتاء،  ويعقوب  عمرو  وأبو  كثري   ابن  قرأ  شفاعة،   منها يقبل  يف الفعل قال البغوي رمحه هللا تعاىل: "وال
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  . (23)  اللفظ   على   والتأنيث املعىن   على   فالتذكري   واملوعظة،  واحد كالوعظ   مبعىن   والشفاعة  الشفع  ألن ابلياء،   الباقون  وقرأ

 وقد يذكرون التوجيه ابلنسبة للتجويد والرسم وغريه. 

كما يف قوله اخلامس: التوجيه ابلتصريف حبيث يكون له عالقة ببنية الكلمة ووزهنا وهذا كثري يف كتب التفسري والتوجيه،  

واألرحام" به  تسألون  الذي  "واتقوا هللا  من (24) عز وجل:   السني،  يف   التاء  فأدغم   تتساءلون:  أراد  "تساءلون"   ثق ل  ، 

ما   يف   الجتماعهما   حسن   السني   يف   وإدغامها   ومن .  اهلمس  يف   واجتماعهما   الثنااي،   وأصول   اللسان  طرف   حروف   من   أهن 

فهذا التوجيه يتعلق ببنية   .(25) ابحلذف   فأعل ها  متقاربة، حروف الجتماع  اتء تتفاعلون   حذف  تساءلون، :  فقال  خف ف 

 ابجلانب الصريف، وفيه زايدة حرف والقاعدة زايدة املبىن زايدة يف املعىن. الكلمة له عالقة  

: تعاىل  السادس: التوجيه ابلتجويد فمن حجج التوجيه عند العلماء العلل اليت تتعلق بعلم التجويد، ومثال ذلك قوله 

 احلرفني،  مماثلة :  وجهني  على   اإلدغام   ألن  احلرفني؛  مماثلة:  أدغم  ملن  فاحلجة  واإلظهار،   ابإلدغام  يقرأ.  (26) ُهدًى"    "ِفيهِ 

 الباء،   من  وامليم  الكاف،  من  القاف   كقرب  املخرج  يف  يتقاراب  أن :  واحد واملقاربة  جنس  من  كوهنما:  ومقاربتهما، فاملماثلة

 ميكن  مل  إذ  ام،ابإلدغ  فخف فوه  ثقيل،  واملتقاربني  ابملتماثلني  النطق  ألن   ذلك  يف  اإلدغام   وجب  وإمنا   .النون   من  والالم

 األصل،  اإلظهار  ألن   لفظه؛  حق    ووف اه  له،   وجب  ما  أصل  على  ابلكالم  أتى  أنه:  أظهر  ملن  واحلجة  احلرفني،  أحد   حذف 

 . (27) اإلظهار    من أوىل  اإلدغام   كان   عليه  دخل   لعامل  أو   لعل ة  ساكنا  األول  احلرف  كان   فإن   . عليه  فرع   واإلدغام

التوجيه عند العلماء ما كان يتم بتعليالت وحجج بالغية وهذا كثري، من ذلك أسلوب السابع: التوجيه البالغي ومن  

االلتفات والوصل والفصل، والتوجيه البالغي واسع حيتاج إىل أحباث وقد تطرق العلماء لكثري منها ، فمثال ذلك عند 

ُمْ (  95)  اِبلظَّاِلِمنيَ   َعِليم    َواّللَُّ   ْيِديِهمْ أَ   َقدََّمتْ   مبَا   أََبًدا   يـََتَمنـَّْوهُ   َوَلنْ :  تعاىل  قوله   قوله عز وجل: من   النَّاسِ   َأْحَرصَ   َولََتِجَدهنَّ
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يـَْعَمُلوَن   مبَا  َبِصري    َواّللَُّ   يـَُعمَّرَ   َأنْ   اْلَعَذابِ   ِمنَ   مبَُزْحزِِحهِ   ُهوَ   َوَما   َسَنةٍ   أَْلفَ   يـَُعمَّرُ   َلوْ   َأَحُدُهمْ   يـََود    َأْشرَُكوا  الَِّذينَ   َوِمنَ   َحَياةٍ   َعَلى

 َوَلنْ :  تعاىل  قوله   وهو   اآلية  سياق   ألن اخلطاب؛   اىل  الغيبة  من االلتفات   على .اخلطاب  بتاء   "تعملون"  يعقوب   قرأ   ،(28)

الغيبة،  أَْيِديِهمْ   َقدََّمتْ   مبا  أََبداً   يـََتَمنـَّْوهُ   ولوال   وأمشل   أعم،  ليكون   اخلطاب  اىل   التفت  ولكن   "يعلمون"   : فيقال  يقتضي 

  .(29) املعىن    قوله  لفات  االلتفات 

الثامن: التوجيه ابلرسم القرآين فكثريا ما جند يف كتب التفسري والقراءات هكذا رمست، واألمثلة على هذا كثرية، من ذلك 

 َعْنهُ   َوَرُضوا  َعنـُْهمْ   اّللَُّ   َرِضيَ   إبِِْحَسانٍ   بَـُعوُهمْ اتَـّ   َوالَِّذينَ   َواأْلَْنَصارِ   اْلُمَهاِجرِينَ   ِمنَ   اأْلَوَُّلونَ   عند قوله عز وجل: "َوالسَّابُِقونَ 

 من  َتري   جنات  هلم  وأعد  كثري  ابن  قرأ    (30) "اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ   َذِلكَ   أََبًدا  ِفيَها  َخاِلِدينَ   اأْلَهْنَارُ   ََتْتَـَها  ََتْرِي  َجنَّاتٍ   هَلُمْ   َوأََعدَّ 

ففي هذه اآلية ،  (31) مصاحفهم  يف  وهكذا  من  غري   من   َتتها  الباقون   وقرأ  مصاحفهم،  يف   وكذلك   من  بزايدة  األهنار   َتتها

الكرمي من قرأ بزايدة "من" حجته كتابتها يف مصحف أهل مكة. وهناك أيضا توجيه صويت للقراءات وقد كتبت فيه 

 مقاالت 

 مثرة التوجيه 

للتوجيه فوائد كثرية ومهمة نذكر بعضا منها على سبيل اإلمجال، أوهلا: فهم كتاب هللا عز وجل فهما صحيحا لكون 

التوجيه يتناول القراءات من جوانب عدة، اثنيها: بيان أن اختالف القراءات اختالف تنوع وليس تضادا وهذا يثبت أن 

  راءات أثر كبري يف األحكام الفقهية كاخلالف يف قوله عز وجل: للخالف يف القالقرآن من عند هللا عز وجل، اثلثا:  

                                          

     (32،)  ففي هذه اآلية قراءاتن بتشديد الطاء مع الفتح يف لفظ "يطهرن" وورد بسكون الطاء وقد ورد
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من قرأ بتشديد الطاء فهذا يفيد معىن االغتسال، أي: يغتسلن، ومن قرأ يطهرن بتخفيفها فاملقصود به يف توجيهها  

تطهر وتغتسل من حيضها، وأما على قراءة الباقني ينقطع الدم فعلى قراءة التشديد ال حيق للزوج أن جيامع زوجته حىت ت

فقد يفهم منه أنه جيوز أن أيتيها زوجها إذا انقطع الدم عنها, وعلى هذا رأي األحناف، واألوىل رأي اجلمهور يقول ابن 

ا تطهرن وقرأ الباقون يطهرن بتخفيف الطاء وضم اهلاء وحجتهم أن معىن ذلك حىت ينقطع الدم عنهن فإذ  زجنلة رمحه هللا: 

ة أأي ابملاء قالوا إن هللا أمر عباده ابعتزال النساء يف احمليض إىل حني انقطاع دم احليض قال الزجاج يقال طهرت املر 

 .(33)   وطهرت إذا انقطع الدم عنها

 معلومات مهمة حول القراءات 

ينزالن منزلة آيتني من القرءان الكرمي لكل واحدة إذا اختلف معىن القراءتني متاما فهما مبثابة آيتني وال تعارض بينهما بل  

منهما حكم مستقل ومعىن آخر، وهنا ميكن أن نقول إذا اختلف العلماء حول صحة قراءة يف اإلعراب هل تعد مقبولة 

أو مردودة؟ اجلواب الشروط لصحة القراءة ثالثة موافقة رسم املصحف وموافقة اللغة العربية ولو بوجه ضعيف وصحة 

د، فهنا اإلعراب شرط يف صحة القراءة وإذا اختلف العلماء يف صحتها واستدل من يقول بصحتها على ذلك من السن

كالم العرب فهو مقبول؛ ألن من حفظ حجة على من مل حيفظ السيما وقد توفر فيها الشرطان اآلخران للتواتر ومثال 

، حيث وقع اخلالف يف هذه اآلية            " (34)ذلك عند قوله عز وجل: "

حىت روي عن الزجاج أنه قال: لو مسعت من يقرأ هبا ألخذت نعايل وخرجت من املسجد يقصد قراءة محزة اليت هي 

 األرحام  نصب  من ابجلر يف األرحام وهي معطوفة على الضمري اجملرور يف كلمة "به" وقد قال الفارسي يف توجيه اآلية: 

: قوله  على  معطوفا  يكون   أن   :واآلخر  واجملرور،   اجلار  موضع   على  معطوفا   يكون   أن :  أحدمها  :وجهني  انتصابه  احتمل
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 جر   من  وأم ا  .تقطعوها وال فصلوها األرحام حق   اتقوا :أي األرحام  واتقوا. به تساءلون  الذي هللا اتقوا: التقدير "واتقوا"

 فرتك  كذلك   كان   وما.  االستعمال  يف   وقليل   القياس،   يف   ضعيف   وهذا ،  ابلباء  اجملرور   الضمري   على   عطفه   فإن ه   األرحام 

 .(35)  أحسن  به  األخذ

 اخلامتة

 ويف خامتة هذا البحث املتواضع نكتب أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث وهي. 

الضعيف _ القرءان الكرمي أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم يف على سبعة أحرف ختفيفا على الناس ألن فيهم  1

 والعاجز والشيخ الكبري. 

 _ التوجيه يتعلق ابللغة والنحو والتفسري والرسم وغري ذلك، واملقدم يف ذلك توجيه وتفسري القرآن ابلقرآن. 2

_ جواز استخدام علم التوجيه يف بيان وشرح وتوضيح القراءات القرآنية، وأن من قال ابملنع قد خالف فعل الصحابة 3

 رضي هللا عنهم. 

 يشرتط أن يكون الوجه اللغوي قواي يف توجيه القراءات حيث جيوز ولو كان ضعيفا.  _ ال 4

 _ إذا اختلفت القراءاتن يف املعىن متاما فإهنا تنزل منزلة اآليتني من القرءان الكرمي. 5
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